
Consiliul local orasenesc Seini  

 

 

HOTĂRÂREA NR. 18/ 2020 

 

privind aprobarea proiectului „Reintegrare Socială la Seini” și a cheltuielilor 

legate de acesta 

 

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţa extraordinară la data de 

07.04.2020 

 

Având în vedere: 

- Solicitarea de clarificare nr. 5 a ADR NV; 
- Oportunitatea de a implementa proiectul „Reintegrare Socială la Seini”; 
- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Seini, cu privire la necesitatea aprobării proiectului 
„Reintegrare Socială la Seini” și a cheltuielilor legate de acesta; 

- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 

Seini; 
- Avizul favorabil al secretarului general al oraşului Seini. 
În temeiul legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare, OG. 21/2002 privind 

gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările 

ulterioare, H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice; 

     În baza prevederilor art. 129, al. 1, al. 2, lit. b și c, al. 4, lit. e și art. 196, 

al. 1, lit. a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART 1. Se aprobă proiectul „Reintegrare socială la Seini”, Cod Smis: 123425, 

în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. 

POR/381/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și 

mijlocii din România/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici 

și mijlocii din România. 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reintegrare socială la Seini”, în 

cuantum de 22.928.882,41 lei (inclusiv TVA). 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 1.900,00 lei reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% 



din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 458.539,61 lei, reprezentând 

cofinanțarea proiectului „Reintegrare socială la Seini”. 

 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Reintegrare socială la Seini”, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu. 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

ART 6. Se împuternicește doamna primar Gabriela Florica Tulbure să semneze 

toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Orașului Seini. 

ART 7. Hotararea Consiliului Local nr. 10 din 06.02.2020 se abroga. 

ART 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Oraşului 

Seini în vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;  

- Primarului Orașului Seini; 

- Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  

- Serviciului proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  

- Un exemplar se afişează. 

 

Seini la 7.04.2020 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                   Contrasemnează, 

     Bodea Octavian                                                        Secretar general  

                                                                                       Danci Gabriela 
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